
 

Stanovy spolku 
 

Článek 1 
NÁZEV A POSLÁNÍ, PŘEDMĚT A CÍL ČINNOSTI 

 
 
Název spolku je: NORTON OWNERS CLUB CZECH REPUBLIC z. s. 
 
 
Poslání: 
 
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace.  
Hlavním účelem spolku je sdružování vlastníků a příznivců motocyklů značky NORTON a 
ostatních anglických značek. 
Náplni a cílem spolku je zejména: 

• vzájemná výměna zkušeností z provozu, opravy údržby motocyklů, 

• účast na společných akcích – vyjížďkách, výletech, setkáních motocyklistů a 
dalších společenských akcích nejen s motocyklovou tématikou. 

Spolek pořádá pro své členy, případně i pro širší veřejnost: 

• motocyklové srazy, setkání motocyklistů, pořádání srazů motocyklistů 

• kulturní a sportovní akce 
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami.  
 

Článek 2 
SÍDLO A VEDENÍ 

 
Sídlo: Na nivkách 301, Třebíč 674 01  

Vedení spolku zajištuje výbor v čele s prezidentem.  
 
 

Článek 3 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Vedení spolku zajištuje tříčlenný výbor ve složení viceprezident a hospodář v čele s 
prezidentem. Statutárním orgánem spolku je jeho prezident.  
Řádné funkční období jsou 2 (dva) roky, v mimořádných případech může členská schůze 
rozhodnout o změně ve výboru i mimo tuto dobu.  
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, svolávaná výborem jedenkrát ročně jako 
řádná.  
Výbor může svolat mimořádnou členskou schůzi a je povinen ji svolat na základě žádosti 
alespoň třetiny členů spolku.  
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina všech členů.  
Členská schůze schvaluje návrhy nadpoloviční většinou přítomných členů.  
Návrhy a schvalování změn a dodatků stanov, dělení či rozpuštění spolku a nakládání 
s nemovitým majetkem spolku mohou být uskutečněny jen je-li na členské schůzi 
(mimořádné členské schůzi) přítomna nejméně třetina všech členů spolku. Hlasovací právo 
na členské schůzi mají všichni členové spolku.  
V případě rovnosti hlasů má prezident spolku právo dodatečného rozhodujícího hlasu. 
 
 
 



Článek 4 
ČINNOST SPOLKU 

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, 
tak jak jsou uvedeny v článku I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím: 

• pravidelných schůzí  

• společných vyjížděk, setkání, kulturních a sportovních akcí  
 
Příjmy spolku slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost a uskutečňováni cílů spolku. 
 

Článek 5 
VZNIK ČLENSTVÍ 

Členství ve spolku je dobrovolné, členem může být každý, kdo prokáže aktivity v oblasti 
historie motorismu, projeví patřičný zájem o činnost spolku a aktivně se do ní zapojí. 
Řádným členem se může stát po uplynutí min. roční lhůty, kdy je kandidátem na člena 
spolku. Kandidát na člena spolku nemá práva a povinnosti člena spolku. O přijetí nového 
člena rozhoduje členská schůze alespoň třetinou hlasů na základě návrhu výboru.  
 

Článek 6 
ZÁNIK ČLENSTVÍ 

 
Členství zaniká:  

a) Dobrovolným vystoupením na základě písemné odhlášky 
b) Nezaplacením členského příspěvku do 31. prosince běžného roku 
c) Vyloučením pro porušování stanov a neplnění členských povinností  
d) Úmrtím člena 
e) Zánikem spolku  

Členství končí dnem doručení písemného rozhodnuti o vyloučení člena ze spolku, 
pokud člen hrubě poruší pravidla. Ukončením členství nezanikají finanční a jiné 
pohledávky spolku vůči členu nebo jejích vzájemných dohod vzniklých před 
ukončením členství. Po ukončení členství nemá bývalý člen žádný nárok na podíl na 
financích či majetku spolku.  
O vyloučení rozhoduje členská schůze na základě návrhu výboru (viz.článek 3) 
 

Článek 7 
PRÁVA ČLENŮ 

a) Čerpat veškeré výhody, které umožňuje členství ve spolku  
b) Využívat všech služeb poskytovaných spolkem  
c) Volit a být volen do orgánů spolku s výjimkou členů mladších 18 let 
d) Hlasovat, či jiných způsobem upraveným těmito stanovami rozhodovat o činnosti 

spolku 
e) Podávat návrhy orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami  

 
Článek 8 

POVINNOSTI ČLENŮ 
a) projevovat patřičný zájem aktivním přístupem k činnosti spolku – zúčastnit se 

v běžném roce minimálně jedné schůze a jedné akce pořádané spolkem 
b) reprezentovat spolek a prosazovat jeho zájmy na veřejnosti, budovat dobré jméno 

spolku 
c) hradit ve lhůtě do 31. března běžného roku členský příspěvek ve výši schválené 

členskou schůzi pro dané období. Nově přijatý člen spolku hradí členský příspěvek 
v plné výši od kalendářního roku, ve kterém byl přijat za člena spolku.  

Členu spolku může být na základě jeho žádosti podané výboru z osobních důvodů 
zachováno členství ve spolku s osvobozením od platby členského příspěvku na dobu 
max. 2 roky. Po tuto dobu nemá člen žádná práva a povinnosti.   



d) dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat 
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.  

e) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů spolku 
f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

 
Článek 9 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
Spolek je neziskovou organizací. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními 
předpisy. Členové spolku neodpovídají svým majetkem za závazky spolku.  
 
 

Článek 10 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Výše příspěvku, způsob čerpání možných výhod, způsob hospodaření a nakládání se 
získanými prostředky, jakož i jiné záležitosti podstatné pro úspěšný rozvoj činnosti jsou po 
schválení členskou schůzí platné na dobu neurčitou, případně do další změny schválené 
členskou schůzí.  
 

 
Článek 11 

                       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Stanovy byly přijaté shodou zakladatelů dne 14. 2. 2020. 


